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• Samenwerkingsverband van
professionals en instellingen
betrokken bij de zorg rond
zwangerschap en geboorte in NN.
Jan Jaap Erwich, namens de stuurgroep ProKind 2

• Visie: beloop en uitkomst van de
zwangerschap voor alle moeders en
kinderen in de regio optimaliseren
en perinatale morbiditeit en
mortaliteit terugdringen

Voortzetting consortium

Samenwerking en
organisatie

• Voortzetting consortium 20172021 dankzij subsidie ZonMw:
ProKind2

• Zonder partners geen consortium

• Doelstelling ProKind2: bevorderen,
borgen en evalueren van
multidisciplinaire,
lijnoverstijgende samenwerking

Thema’s ProKind2 2017-2021
•
•
•
•
•

Dataregistratie
Cliëntenparticipatie
Aandacht voor kwetsbare zwangeren
Verdere ontwikkeling kennisnetwerk
Borging ACTion

• Zelfstandige voortzetting consortium na
2021

• Klankbordgroep met
vertegenwoordigers van de 11 (9)
VSV’s

Resultaten ronde langs VSV’s
• Dataregistratie
– Dataregistratie is vaak ondergeschoven
kindje
– Systemen sluiten niet goed aan
– 70% belandt in “overig”
– Men registreert niet hetzelfde
– Afspraken zijn noodzakelijk
– Behoefte aan training LVR insight
– Ondersteuning vanuit consortium gewenst
– Men wil graag samenwerken
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Resultaten
• Clientenparticipatie
– Ondersteuning en samenwerking gewenst
– Wat doen anderen?
– On hold
– Niet heel actief, samenwerking (bv
provinciaal zou mooi zijn)
– Moederraad voorbeelden
– enquête

Activiteiten/ideeen ProKind2 tot nu
toe
• Dataregistratie
– Gezamenlijk presenteren van gegevens op
nn niveau, veilige situatie. Onderling
vergelijken met als doel kwaliteit te
verbeteren.
– Trainingen per VSV, waarbij 1 of 2 experts
worden aangewezen
– Proef met clientervaringen : dit ligt
voorlopig stil ivm ICHOM

Activiteiten / ideeën
• Kwetsbare zwangeren
– Aansluiting bij onderzoeksproject Esther
Feijen
• Inventarisatie bij alle VSV’s naar
interventies
• Uitgebreid onderzoek mmv leden uit de
doelgroep in Emmen en Martini

Resultaten
• Kwetsbare zwangeren
– Dit wordt door veel VSV’s al opgepakt en
op VSV-niveau ingevuld of lokaal

Activiteiten/ideeën
• Clientenparticipatie
– Projectgroep heeft relevante info
samengevoegd. Vorming van regionale
adviesraden is belangrijk punt (eis
zorgstandaard). Concrete ondersteuning
is mogelijk (reglementen, wervingstips
e.d.)

Activiteiten / ideeën
• Kennisnetwerk
– 19 oktober multidisiciplinaire onderwijsdag met ca
50 studenten
– Voorjaar wederom

• Borging ACTion
– Via auditorganisatie

• Bestendiging consortium
– Werkgroep
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WIN-WIN
ZonMw projecten 2018-2021
kwetsbare zwangeren
rookpreventie
Voorlichting op het MBO, (TNO)
ACTion landelijk
(mogelijk studies van NVOG consortium)

Consortium zijn wij
Structuur en inhoud moet elk VSV helpen

Onderhoud en bevordering
kwaliteit verloskundige zorg
In de drie Noordelijke provincies
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